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Roller Screen

Görev tanıtımı:
bilgi ve yeniliğe dayanarak sanayinin ihtiyacını
karşılamak, teçhizat üretimi ve temini, maden
sanayisi dünya standartlarında yaratıcı çözümler
sunmak, sosyal ve çevre sorumluluklarına bağlılık
Marka işletme değerleri:
Devamlı yenilik yapmak ve öğrenmek
kişiye özel tasarım ve mühendislik
üretkenlik ve yüksek recovery gücü
kaynak verimliliği ve ekonomi sağlamak
satış sonrası hizmetleri
geniş ticari erişimi ile teçhizat ve parçalar temin etmek
kalite
Taahhütleri yerine getirmekte hızlılık
etik olmak ve taahhütlere sadık kalmak
Çevreye taahhütlü, müşteri ve ihtiyaçlarına taahhütlü,
çalışanlar ve profesyonel ortaklara taahhütlü

Flotation

Vibratory Screen

Fakoor Meghna�s Spadana
bir endüstriyel bilim
yapı şirke� olarak, 2004 yılından i�baren maden
endüstri teçhizatları, granül, �treşme ve malzeme
transferi sistemleri tasarım, üre�m, temini yapmak
üzere Esfahan’da bir fabrika açmış�r. Şirke�mizin
üre�ği teçhizatlar şimdiye kadar maden malzemelerini
(demir, bakır, kurşun, çinko vs.) ve çelik işleme ve peletleme
ve bağlı sanayileri fabrikaların önemli ve temel ih�yaçlarını
karşılamış�r.
yenilikçi yöntemlere dayanarak her iki yılda bir yeni bir
teçhizat geliş�rmiş olup, ürün sepe�ne eklemiş�r.
Şimdilerde ise faaliye�nden yaklaşık 20 yıl geç�ğine
rağmen %70 üstü demir taşı konsantre ve peletleme
üre�m ha�nın teçhizatlarının yarısını temin etmekteyiz. 20 yıl faaliye�mize dayanarak İran’daki Maden
teçhizatları ve malzeme transfer sistemleri üreten,
tasarlayan ve temin eden ilk ve en büyük şirket
olduğumuzu bildirmekten gurur duyarız.
Şimdi, yıllarda birik�rdiğimiz değerli tecrübeler ile
maden sanayisinden çelik üre�m sanayisine kadar
uzayan yeni bir alanda yeni ve kapsamlı bir işbirliği
başla�yoruz.
.

Wet Magnetic Seprator

Housing Drum

Şirke�miz, demir sanayisindeki değerli tecrübelerine
dayanarak şimdilerde Avrupa, Çin ve diğer endüstriyel
bölgelerinin yardımı ve işbirliği ile demir dışı faaliyetleri
için yeni kapılar açmayı planlamış�r.
Bu sanayinin geliş�rme amacı ile aşağıda yazılı ürünleri
kullanarak piyasaya kaliteli ürünler sunmayı başarmış�r ve
müşterilerin uzun vadeli kârına keﬁl olmuştur.
1-dünyanın en güncel teknolojisi
2-tecrübeli uzman mühendis kadrosu
3-uzman çalışan kadrosu
4-çevre biyolojisi kanun ve mevzuatları tamamen uygulama
5-profesyonel sağlık ve güvenlik kanun ve mevzuatları
tamamen uygulama
6-enerji kullanımı op�mizasyonu

Conveyors

Dry Magnetic Seprator

Ürünler:
İşleme teçhizatları: manye�k drum, ﬂotasyon,
sürter, WHIMS
Kırıcı ürünler: kurşun değirmen, HPGR
Granül teçhizatları: eleme, Roler Screen, Roller
Feeder
Malzeme transferi teçhiza�: konveyör, Feeder,
Palet Feeder, numune alımı
Yedek parçalar:
Hizmetler:
Hatların op�mizasyonu, teknik mühendislik
hizmetleri, sa�ş sonrası hizmetleri (bakım ve
onarımı), hibrit hatları, eği�m ve öğrenme
(işlem ve op�mizasyon)

Whims

